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ةــــدمـــــــمق

عل������ى ت�����وفیر مؤش������رات إحص�����ائیة مھم������ة قس������م إحص�����اءات التنمی������ة البش�����ریة/یعم�����ل الجھ�����از المرك������زي لإلحص�����اء 

لألنش��������طة والقطاع��������ات االقتص��������ادیة واالجتماعی��������ة والت��������ي تعك��������س ص��������ورة رقمی��������ة عنھ��������ا ... وھ��������ذه اللمح��������ة 

الحكومی�����ة الت�����ي رف�����دت الجھ�����از االحص�����ائیة ھ�����ي ثم�����ره جھ�����ود تض�����افرت مع�����اً م�����ن م�����دیریات الجھ�����از وال�����وزارات 

باإلحصاءات والبیانات المھمة.

وض������ع االس������تفادة منھ������ا ف������ي المؤش������رات اإلحص������ائیة نأم������ل یمث������ل الملخ������ص اس������تعراض بس������یط ومختص������ر ألھ������م 

السیاسات التنمویة وتعزیز الجھود لرسم رؤیة جدیدة تسعى لتحقیق االزدھار والتطور.
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جمھوریة العراق

-الموقع والمساحة: 

تق�����ع جمھوری�����ة الع������راق ف�����ي جن�����وب غ������رب ق�����ارة آس�����یا وتش������كل القس�����م الش�����مالي الش������رقي م�����ن ال�����وطن العرب������ي 

وإی������ران م������ن الش������رق وس������وریا واالردن والعربی������ة الس������عودیة م������ن الغ������رب والخل������یج تح������دھا تركی������ا م������ن الش������مال 

ش������ماال وب������ین خط������ي 27و29العرب������ي والكوی������ت والعربی������ة الس������عودیة م������ن الجن������وب وتمت������د ب������ین خط������ي ع������رض 

ش����رقاً. وھ�����ي بحك����م موقعھ�����ا تع����د منف�����ذاُ مھم����اً، مم����ا اكس�����بھا أھمی����ة تجاری�����ة من����ذ أم�����د بعی����د. تبل�����غ 48و38ط����ول 

كیلو متر مربع.435052مساحة العراق

-المناخ: 

یق�������ع الع�������راق ض�������من المنطق�������ة المعتدل�������ة الش�������مالیة ، إال ان مناخ�������ھ ق�������اري ش�������بھ م�������داري وأمط�������اره تش�������بھ ف�������ي 

نظامھ������ا من������اخ البح������ر االب������یض المتوس������ط ، حی������ث تس������قط معظ������م امط������اره ف������ي فص������ل الش������تاء وك������ذلك الخری������ف 

ى الع�����راق اثن�����اء فص�����ول الس�����نة فف�����ي الش�����تاء تك�����ون والربی�����ع وتنع�����دم ص�����یفاً ، تھ�����ب الری�����اح الش�����مالیة الغربی�����ة عل�����

ب�����اردة جاف�����ة مص�����حوبة بس�����ماء ص�����افیة أم�����ا ف�����ي الص�����یف أنھ�����ا تلط�����ف الج�����و وتقل�����ل م�����ن درج�����ات الح�����رارة العالی�����ة 

كم������ا تھ������ب ری������اح ش������رقیة أو ش������مالیة ش������رقیة ش������تاًء مص������حوبة بب������رودة قارص������ة وس������ماء ص������افیة أم������ا الری������اح 

.                               األحیانتجلب الغیوم واالمطار في بعض الجنوبیة الشرقیة فھي دافئة نسبیاً ورطبة و
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احصاءات السكان والقوى العاملة 
من االساسیات المھمة في التخطیط االقتصادي واالجتماعي وذلك لما تتضمنھ من تعریف واضح لحجم یةحصاءات السكانالتعد ا

في سكانیة یت عدة تعدادات وقد اجر،بالعینةالمسوحریق التعدادات ووتركیب وتوزیع ونمو السكان وتتوفر ھذه البیانات عن ط
عام لألسر والمبانيالتعداد اجراءىمحاوالت علنت ھناك كافیما 1997وكان اخرھا تعداد 1927من سنة اً العراق ابتداء

.لألسر والمبانيوالتي اقتصرت على الترقیم والحصر 2009
)2009-1977سكان العراق للفترة () 1جدول (

مجموع السكانالسنة

197712000497

198716335199

199722046244

200931664466

حصاء السكان والقوى العاملة االمصدر/ مدیریة 

)1(الشكل
2018الھرم السكاني للعراق لسنة

احصاء السكان والقوى العاملةمدیریة -:المصدر

تقدیرات وبحسالخمسیةیةالعمرالفئات ویمثل الشكل اعاله الھرم السكاني للعراق وھو مقسم حسب الذكور واالناث 
.2018السكان لسنة 
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 الذكور االناث
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                                                                                                         :المساكن
مجموع وقد بلغ 2009سنة والترقیم وفقاً لنتائج الحصرمصنفة حسب المحافظة عدد المساكن في العراق) 2یبین الجدول (

.في عموم العراقمسكن)4810555(المساكن في العراق

2009عدد المساكن لمحافظات العراق لسنة ) 2جدول (

عدد المساكنالمحافظة

302457اربیل

194096االنبار

327185البصرة

365717السلیمانیة

146733القادسیة

86038المثنى

183549النجف

252025بابل

1064175بغداد

147578دھوك

214024دیالى

220910ذي قار

204309صالح الدین

157990كربالء

221171كركوك

125808میسان

438885نینوى

157905واسط

4810555المجموع
السكان والقوى العاملةإحصاء/ مدیریة المصدر
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:االحصاءات الحیویة
ونظرا لتحسن )129525(بلغ مقدار االنخفاضحیث 2016-2014للفترة من انخفاض في عدد الوالدات ) 3یبین الجدول (

) 3954بمقدار (2016-2015الوضع الصحي نالحظ انخفاض عدد الوفیات بین عامي 
)2016،2015،2014للسنوات (للعراق) االحصاءات الحیویة 3جدول (

الموتىالموالید الزیادة الطبیعیةالوفیاتالموالید احیاءالسنة

201411239291377889861418376

201510460181440659019539169

20169944041401118542938511
تقاریر وزارة الصحة/المصدر 

23(فیما انخفض الى2011سنة ل)%32(بلغوالدة حیة حیث1000طفال الرضع لكل االوفیاتمعدلیوضح ) 4الجدول (
) %26(وقد انخفضت الى2011لسنة )%37(اما معدل وفیات االطفال دون سن الخامسة  فكانت2018سنة  )%

2018لسنة 

)2011,2018(تيلسنحیة والدة 1000دون سن الخامسة لكل ومعدل وفیات االطفال الرضع ) 4جدول (

)2011/2018(لمصدر/ المسح العنقودي متعدد المؤشراتا

32 
23 

37 

26 

2011القیمة  2018القیمة 

2شكل 
والدة حیة 1000لكل الخامسةسنطفال الرضع ودوناالمعدل وفیات 

والدة حیة1000معدل وفیات األطفال الرضع لكل  والدة حیة1000معدل وفیات األطفال دون الخامسة لكل 

20112018المؤشر  

3223والدة حیة1000معدل وفیات األطفال الرضع لكل 

3726والدة حیة1000معدل وفیات األطفال دون الخامسة لكل 
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اما معدل 2018لسنة نسمةملیون)38(السكانعددقدراحیث) مجموعة من المؤشرات الخاصة بالسكان5(الجدولیوضح
ویرتفع معدل ) 3.6(بلغ معدل الخصوبة الكلياما )102.1(فیما بلغت نسبة الجنس الذكور الى االناث )2.58(النمو السكاني

)71.7،75.6(للذكور واالناثسنوات 4العمر لإلناث اكثر من الذكور تقریبا 

2018لسنة مؤشرات السكان ) 5(جدول

القیمةالمؤشر

38(ملیون)إجمالي عدد السكان

2.58نمو السكان (%)معدل 

102.1نسبة الجنس (الذكور إلى اإلناث عند الوالدة)

3.9سنة)49–15(بعمر اإلنجابامرأةمعدل الخصوبة الكلي (طفل لكل 

71.7لذكور (سنة)لتوقع  العمر 

75.6توقع  العمر لإلناث (سنة)

30.2من السكان)1000معدل الموالید الخام (لكل 
حصاء السكان والقوى العاملةمدیریة االمصدر /

وترتفع نسبة االعالة في المناطق الریفیة %) 77.1(قد بلغتاالعالة العمریة في العراق نسبة) نالحظ6ومن خالل الجدول (
%)72(في حین تصل في المناطق الحضریة الى )%91(لتصل الى 

2018لسنةاإلعالة العمریةنسبة)6(جدول 

القیمة         المؤشر 

77.1العراق

72حضر 

91ریف
2018لسنة ) MICS6(المسح العنقودي متعدد المؤشرات/المصدر

)2018،2019(تيللسكان لسنالتركیب العمري)7(جدول

20182019التركیب العمري

1542803215833657سنة15السكان اقل من 

2152375922090954) سنة64–15السكان (من 

11723911203278سنة فأكثر65السكان 
حصاء السكان والقوى العاملة إالمصدر/ مدیریة
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:االقتصاديطالبطالة والنشا

عما كان علیھ 2018%) لسنة 13.8) معدالت البطالة والنشاط االقتصادي حیث نالحظ ارتفاع البطالة الى (8یبین الجدول (
2016سنة علیھكان عما 2018%) لسنة 42.8بینما نالحظ انخفاض معدل النشاط االقتصادي (2016لسنة%)10.8(

.%) 43.2(حیث بلغ
)2017/2018، 2016لسنتي (االقتصاديطوالنشاالبطالةمعدل)8(جدول

20162017/2018المؤشر

10.813.8معدل البطالة ( % )

43.242.8معدل النشاط االقتصادي ( % )
2016ةالھشة في العراق لسنتمسح التحلیل الشامل لألمن الغذائي والفئا-المصدر:

2017/2018مسح رصد وتقیم الفقر في العراق لسنة 

:ةالصحیاالحصاءات 
الجدول رقم منصحیة الى جمیع افراد المجتمع وحسب بیانات وزارة الصحة نالحظالتسعى وزارة الصحة الى توفیر الخدمات 

وعدد 2017لسنة (31451)و2016) لسنة 27208عدد االطباء في عموم  البالد عدا محافظة نینوى واالنبار (ان) 9(
على التوالي 2017و2016للسنوات )9524، 7746(اطباء االسنان 

)2016،2017(لسنتي (الحكومي + االھلي)عدد المالكات البشریة العاملة في المجال الصحي)9(جدول 

20162017المؤشر

2720831451عدد األطباء 

77469524عدد أطباء األسنان

846010939عدد الصیادلة

6152659961عدد ذوي المھن الصحیة

6279564297عدد المالكات التمریضیة
2016،2017المصدر : التقریر اإلحصائي السنوي  لوزارة الصحة

مقارنةفي عدد المؤسسات الصحیة زیادة ملحوظة ان ھناك نالحظ حیث 2017) لسنة 4391بلغ عدد المؤسسات الصحیة (
سنة مقارنة بعدد المستشفیات في) مستشفى 400والتي بلغت (2017في سنة كذلك زیادة عدد المستشفیاتو2016سنة ب

سنة بمقارنة2017في سنة )2658بینما انخفض عدد المراكز الصحیة الى (،) مستشفى381بلغت (قد والتي 2016
2016.

)2017-2016(لسنتي ستشفیات والمراكز الصحیة االولیةالمؤسسات الصحیة والم)10(جدول

20162017المؤشر 

42864391عدد المؤسسات الصحیة

381400عدد المستشفیات ( حكومي + أھلي)

26692658مراكز الرعایة الصحیة االولیةعدد 
2016،2017التقریر اإلحصائي السنوي  لوزارة الصحةالمصدر :
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بینما كان سنة ( 2.9)2018انحرافان معیاریان) لسنة 2-(سنوات 5سوء التغذیة (نقص الوزن) لألطفال اقل من بلغ معدل 
انحرافان 2-(سنوات 5اقل منحادالمعتدل والالتقزممؤشر امامما یشیر الى انخفاض الى معدل سوء التغذیة، ) 8.5(2011

والمتوسطالھزالوھو مؤشر ایجابي، وكذلك 2011) عن سنة 12.7(بفارق2018فقد انخفض ایضا في سنة معیاریان)
مما یشیر 2018نقاط لصالح سنة )   4.9انحرافان معیاریان) فقد انخفض ایضا بفارق (2-(سنوات 5الحاد لألطفال اقل من 

دى المجتمع وزیادة الوعي ، اما في ما یخص مؤشر معدل نقص الوزن المنخفض عند الوالدة فقد الى تطور الحالة الصحیة ل
.)11(مما یدل على سوء تغذیة االمھات كما موضح في الجدول 2011) زیادة عن سنة  (11.8ارتفع بنسبة

)2018، 2011(تي) مؤشرات سوء التغذیة لسن11جدول (

2011/) لسنة4MICS(المسح العنقودي متعدد المؤشراتالمصدر/ 
2018) لسنة/ MICS6(المسح العنقودي متعدد المؤشرات

وھناك تغییر 2018لسنة %) (52.8معدل استخدام وسائل منع الحمل لدى النساء في تنظیم االسرة بلغان)12یبین جدول رقم (
بعدما كان  2018سنة %) في 70(الىمعدل الوالدات للیافعاتضبینما انخف)%52.5(حیث كان2011سنةطفیف مقارنة مع 

%) 82.4(2011سنة 
)2011،2018(لسنتي ) معدل استخدام وسائل تنظیم االسرة 12جدول (

2011/) لسنة4MICS(المسح العنقودي متعدد المؤشرات/المصدر
2018) لسنةMICS6(المسح العنقودي متعدد المؤشرات

:التعلیم 
التعلیمي في ھذا ان التعلیم ھو الحجر االساس وھو محور التنمیة ونجاح اي عملیة تنمویة یعتمد في االساس على نجاح النظام 

المجتمع والتعلیم مفتاح التقدم واداة النھضة ومصدر القوة في المجتمع ویعتبر التعلیم والتنمیة من اھم الغایات لبناء االنسان 
وتنمیة قدراتھ وطاقاتھ من اجل تحقیق تنمیة مستدامة شاملة تنھض بالفرد والمجتمع الى مقام الدول المتقدمة

تفوق اعداد االناث الدارسات في مراكز محو االمیة مقارنة بالذكور حیث بلغ مجموع اعداد الطالب ) 13نالحظ في الجدول (
) من الذكور 16141) من االناث و (37247الدارسین (

20112018رالمؤش

8.52.9انحرافان معیاریان)2-(سنوات %5التغذیة (نقص الوزن) لألطفال اقل من سوء 

22.69.9انحرافان معیاریان)2-(سنوات %5اقل من معتدل وحادالتقزم

7.42.5انحرافان معیاریان)2-(سنوات %5الحاد لألطفال اقل من والمتوسطالھزال

13.425.2(الرضع ناقصي الوزن عند الوالدة)عند الوالدة %المنخفض نقص الوزن 

20112018المؤشر

52.552.8استخدام وسائل منع الحمل %

82.470معدل الوالدات لدى الیافعات
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)2017/2018() عدد المدارس للعام الدراسي13جدول (
المدارس المرحلة

الحكومیة
الطالب الدارسینعدد المدارس الدینیةالمدارس االھلیة

المجموعاناث                          ذكور         

10347199466202937_____719476ریاض االطفال

14901103232328671229111586197870االبتدائي

663081342164273612908032933539الثانوي

382191182050039__________305المھني

744161413724753415مراكز محو االمیة

االحصاء االجتماعي والتربوي المصدر / مدیریة 

)2018-2017(للعام الدراسياعداد الطلبة في مرحلة التعلیم الجامعي والتقني ) 14جدول (

المصدر / مدیریة االحصاء االجتماعي والتربوي

%) من 46.1% ) في حین بلغ نسبة االناث ( 53.9بلغت نسبة الطالب لجمیع المراحل عدا (الجامعیین والتقنیین) من الذكور(
2017/2018المجموع الكلي . لسنة 

)2018-2017الدراسي (الطالب الدارسین للعام عدد ) 15جدول (

اء االجتماعي والتربوي المصدر / مدیریة االحص

عن سنة ) %3.2(بفارقضمشكلة نسبة انخفا2018لسنة )%31(بلغت) سنة 49-15نسبة األمیة بین النساء بعمر (
سنة      ) 68.9(بلغحیث2011عما كان علیة سنة معدل معرفة القراءة والكتابة بین النساء الیافعاتارتفاعاما2011
)16(في جدول كما 2018

النسبةالعددالنوع

40139053.9ذكــــــــور

34243546.1أنــــــــاث

743825100المجمـــــــــــوع

مجموعإناثذكورالمؤشر

10347199466202937ریاض االطفال(حكومي + اھلي)

328671229111586197870االبتدائي (حكومي + اھلي + دیني)

164273612908032933539الثانوي (حكومي + اھلي + دیني)

382191182050039المھني

161413727453415مراكز محو االمیة 
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)2018-2011(لسنتي بین الیافعات ة) نسبة االمیة بین النساء ومعدل القراءة والكتاب16جدول (

2018) لسنة MICS6(المسح العنقودي متعدد المؤشراتالمصدر/ 
2011) لسنة MICS4(المسح العنقودي متعدد المؤشرات

:عمالة االطفال
%) لسنة 6.4) سنھ من ( 14-5) عمالة االطفال والیتم بین االطفال حیث نالحظ انخفاض نسبة عمالة بعمر (17یبین الجدول (

الى 2011%) لسنة 5.2نسبة االطفال المتوفي احد والدیھم على االقل من (انخفضت وكذلك 2018%) لسنة 5الى (2011
2018%) لسنة 4.3(

)2018و2011(لسنتي ) معدل العمالة والیتم بین االطفال 17جدول (

2018) لسنة MICS6(المسح العنقودي متعدد المؤشراتالمصدر/ 

:احصاءات الحسابات القومیة 
ملحوظا للسنواتالیسجل انخفاض2014) ملیار دوالر  لسنة 84.1) تباین قیمة الصادرات النفطیة من (18نالحظ من جدول (

2018) سنة 83.8) على التوالي  لیرتفع الى(49.1،43.6،59.6حیث بلغت () 2017و2016و2015( 

)ملیار دوالر امریكي) اجمالي الصادرات (18جدول (

االنذار المبكر/ تقریر الحسابات القومیة المصدر: مدیریة

20112018المؤشر

34.231.1) سنة %49-15نسبة األمیة بین النساء بعمر (

65.868.9معدل معرفة القراءة والكتابة بین النساء الیافعات 

20112018المؤشر

6.45) سنة %14-5عمالة األطفال (

5.24.3نسبة االطفال المتوفي احد والدیھم على االقل 

20142015201620172018اسم السلعة

84.149.143.659.683.8النفط الخام
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)دینار عراقي) المیزانیة الموحدة للمصارف التجاریة (ملیار 19(

مدیریة الحسابات القومیةالمصدر :
*ال مع مجموع المطلوبات لكونھا حساب متبادل بین البنك المركزي والمصارف المحلیة

عدم وجود  بیانات -

اال ان ھذا االرتفاع في 2017–2015ان مؤشرات الناتج المحلي االجمالي والدخل القومي قد ارتفعت للسنوات )20جدول (
كما یظھر جدول 2015مقارنھ بسنة 2016مؤشرات الناتج والدخل قد رافقة انخفاض في متوسط  نصیب الفرد  منھما في سنة 

ل من االرتفاع في معدل النمو السكان ھذا یعني ان ثمار النمو االقتصادي قد ) وھذا یعني ان االرتفاع في مؤشرات الدخل ھو اق21(
فقد ارتفعت المؤشرات االقتصادیة سواء في قیمتھا او في متوسط نصیب الفرد 2017استھلكتھا الزیادة السكانیة  وفیما یخص سنة 
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201520162017البیان

الموجودات

373031563893نقدا

309472904828216ودائع تحت الطلب لدى البنك المركزي

198322125424373المطالب على الحكومة

258732556427810المطالب على القطاع الخاص

159531214411902الموجودات االجنبیة

---الودائع المتبادلة في سوق ما بین البنوك المحلیة (جاریة)

425328683076العراقيالبنك المركزياالجنبیة لدىودائع ال

353393576449355المجودات االخرى

203122392632المباني

---سندات البنك المركزي

133705129169148161مجموع الموجودات

المطلوبات

475834586748951ودائع القطاع الخاص

288352376521446ودائع الحكومة

951895874المطلوبات االجنبیة

179162067823458حقوق المساھمین

---*دلة في سوق ما بین البنوك المحليالودائع المتبا

384203796453432المطلوبات االخرى

133705129169148161مجموع المطلوبات
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)عراقيیناردترلیوناھم مؤشرات الحسابات القومیة ()20جدول (

*201520162017(باألسعار الجاریة)المؤشر 

194.7196.9225.7الناتج المحلي االجمالي

204.3205.5243.4الدخل القومي االجمالي

163.4166.8183.6الدخل القومي المتاح
مدیریة الحسابات القومیةالمصدر :

اولیة*بیانات

)دینار عراقيملیونمن اھم المجامیع االقتصادیة (نصیب الفرد)21جدول (

مدیرة الحسابات القومیةالمصدر :
*بیانات اولیة

%) غیر ان 7.9بمعدل نمو مركب قدره (2017-2015) الى ان االیرادات العامة للدولة قد ارتفعت خالل مدة 22یشیر الجدول (
بسبب انخفاض االیرادات النفطیة والتي تشكل اغلب االیرادات العامة للدولة اذ 2016ھناك انخفاض في تلك االیرادات في عام 

) دوالر للبرمیل كما ان الجدول یشیر الى ارتفاع المصروفات  العامة للدولة خالل 30.1الى (2016البرمیل في عام انخفض سعر 
بسبب 2016%) وتجدر االشارة الى ان تلك المصروفات قد انخفضت في عام 3.6الفترة المذكورة بمعدل نمو مركب قدرة (

انخفاض االیرادات العامة .

)دینار عراقيترلیوناالیرادات والمصروفات الحكومیة للعراق () 22جدول (

/تقریر االنذار المبكرمدیریة الحسابات القومیة المصدر /

*201520162017البیان (باألسعار الجاریة)

5.55.46.1الناتج المحلي االجمالي

5.85.76.6الدخل القومي االجمالي

4.64.64.9الدخل القومي المتاح

201520162017البیان

66.4754.4177.42االیرادات

84.6973.5775.49المصروفات

12 
 

 

  :البیئیة اإلحصاءات

/ یوم بینما كانت 3م) 13,79) ( 2017شرب في العراق لسنة (لالمیاه العذبة الصالحة لجال نتابلغت الحاجة التقدیریة 

ومد شبكات اخرى للمناطق المخدومة) وھذا یدل على التوسع في تنفیذ الشبكات جدیدة2016في سنة (/یوم3) م11,92(
.سابقاً ةالمخدوموغیر

یتم لتجاوز من انھالاوعلى الرغم من تنفیذ شبكات جدیدة ومد شبكات اخرى للمناطق المخدومة وللمناطق الغیر مخدومة سابقاً 
الى ضرر ھذه الشبكات وظھور تلوث وانحرافات في مواصفات الماء المجھز يقبل المواطنین على ھذا الشبكات مما یؤد
سلباً على استھالك المیاه وعدم الترشید في االستھالك من قبل المواطنین حیث را یؤثوالتوسیع في تجاوز من قبل المواطنین مم

في كما موضح 2017/ للیوم في 3) م10.11الى ( 2016/ للیوم الواحد في 3) م8.60ارتفعت نسبة االستھالك الصافي من (
.     ) 23الجدول (

/یوم3مملیونالمیاهانتاج واستھالك) 23(جدول 

201520162017ذبةعالمؤشر المیاه ال

133791431192783513793332صافي االنتاج

10260685860966410114538صافي االستھالك
           ة احصاءات البیئةیالمصدر / مدیر

عدد و سنة)/3مملیار 40.69( 2017/2016الواردات المائیة لنھري دجلة والفرات للسنة المائیة) قیمة 24یبین الجدول (
كمیة المیاه الكلیة %) من 83.4( نسبة السكان المخدومین بشبكات الماء الصالح للشرب) و4987( محطات أنتاج المیاه الكلیة

. / سنة)3مملیار 3.1(لألھوار
نسبة السكان و)1282(عدد محطات الضخ الكلیة)26(عدد محطات المعالجة المركزیة2017بالنسبة لقطاع المجاري لسنة 

تانك)ا عالجة المستقلة (سبتنسبة السكان المخدومین بنظام الم%) و34.6(المخدومین بشبكات المجاري العامة والمشتركة
مؤسسات البلدیة الكليعدد وبلغ ) 39.4( مطار (األمطار والمشتركةمیاه االنسبة السكان المخدومین بشبكات %) أما51.2( 
.موقع)57(مواقع الطمر الصحي الحاصلة على الموافقة البیئیةعددتوقدر) 251(

13 
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الخدمات البلدیة)–المجاري –(الماء مؤشرات )24(جدول 

2017المؤشرات

40.69/سنة)3م(ملیار 2016/2017الواردات المائیة لنھري دجلة والفرات للسنة المائیة 

4987عدد محطات أنتاج المیاه الكلیة

83.4نسبة السكان المخدومین بشبكات الماء الصالح للشرب (%) 

3.1(ملیار متر مكعب / سنة) رالألھوكمیة المیاه الكلیة 

2017قطاع المجاري 

26عدد محطات المعالجة المركزیة

1282عدد محطات الضخ الكلیة

34.6(%)نسبة السكان المخدومین بشبكات المجاري العامة والمشتركة 

51.2نسبة السكان المخدومین بنظام المعالجة المستقلة (سبتك تانك) (%)

39.4مطار (األمطار والمشتركة) (%)نسبة السكان المخدومین بشبكات میاه اال

2017قطاع الخدمات البلدیة 

251عدد المؤسسات البلدیة الكلي

57البیئیةعدد مواقع الطمر الصحي الحاصلة على الموافقة 
الموارد المائیة , امانة بغداد المصدر: وزارة االعمار واالسكان والبلدیات واالشغال العامة , وزارة

:النقلإحصاءات
المسافرین داخل عددودینار ملیار (62.4)وقیمة االنتاج (االیرادات)2016لسنة ) 721(بلغ عدد شركات السفر والسیاحة 

)25كما في جدول رقم (ملیون)(62.99وخارج العراق

2016بیانات شركات السفر والسیاحة لسنة )25(جدول

القیمةالمؤشر

721عدد الشركات 

62430136دینارملیار قیمة اإلنتاج ( اإلیرادات) 

629900(العدد بالملیون)عدد المسافرین داخل وخارج العراق

18.24(العدد بالملیون)عدد المسافرین داخل العراق

447531(العدد بالملیون)عدد المسافرین خارج العراق
المصدر / تقریر وزارة النقل

1618عدد الفنادق ومجمعات اإلیواء السیاحيبلغ باأللف (نزیل) ، ) 6125(فندق ومجمع في حین بلغ عدد النزالء) (
.)26وكما ورد في جدول () 316.5(وكانت مجموع االیرادات 

14 
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2017عدد الفنادق وعدد النزالء لسنة ) 26(جدول

القیمةالمؤشر 

1618عدد الفنادق ومجمعات اإلیواء السیاحي

6125)بألف عدد النزالء (

316484دینار)ملیارمجموع اإلیرادات (
لالمصدر : مدیریة احصاءات النق

احصاءات البناء والتشیید
الحسابات القومیة لألبنیة تخدممؤشراتمنیوفره لماالمھمة في االقتصادیعتبر قطاع البناء والتشیید من القطاعات

) مشروع بكلفة 409(مشاریع القطاع العام التي تنفذ في القطاع العام والقطاع الخاص حیث یبلغ اجمالي عددواإلنشاءات
وبكلفة ) 24,107(فقد بلغت اما اجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص .2017لسنة دیناررملیا) 518.1(
سنة )11,569وعدد العاملین (ملیار دینار عراقي)62.7(حجم االجور المدفوعة في القطاع العامودیناررملیا) 2.020(

2017.

2017لسنةاألبنیة واإلنشاءات) 27(جدول

الكلفةالعددالتفاصیل
دینار)ملیار(

106108.4عدد مشاریع األبنیة في القطاع العام

170258.9عدد مشاریع اإلنشاءات في القطاع العام

133150.9عدد األبنیة واإلنشاءات (اإلضافة والترمیم) في القطاع العام

409518.2أجمالي عدد المشاریع وكلفتھا في القطاع العام لنشاط البناء والتشیید

11,56962.7عدد العاملین وأجورھم المدفوعة في القطاع العام لألبنیة واإلنشاءات

24,1072.022عدد إجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص
والتشییداحصاءات البناء مدیریة المصدر/ 

15 
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:احصاءات التجارة 
الصادرات بلغتالى ان اجمالي 2017العراقي لسنة تشیر مؤشرات التجارة الخارجیة حسب بیانات البنك المركزي 

    اما االستیرادات الى ،من الصادرات)%0.37(تھابمنھا صادرات غیر نفطیة شكلت نسملیون دوالر) 57559.1(
.من ایرادات الصادرات یصرف على االستیرادات) % 60(بما یقاراي ان %)55.9(الصادرات فقد شكلت نسبة 

2017لسنة مؤشرات التجارة الخارجیة )28(جدول

         المصدر : میزان المدفوعات (البنك المركزي العراقي)

)يدینار عراقملیار(قیمة الصادرات والواردات العراق)29(جدول

قیمة الصادراتقیمة االستیراداتالسنة

النفطيسلعیةالنفطیةسلعیة

201437,930.253.3224.1598,297.7

201545,9052,673.2230.557,380.4

201655.00223.52108.351,634.2

201734,4822,879348.770,601.4
      المصدر : مدیریة احصاءات التجارة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ملیار دینار عراقي)(2017-2014اجمالي قیمة الصادرات للسنوات ) 30(جدول 

2014201520162017المنتجات النفطیة

33.182.90.00.0زیت الوقود االعتیادي

2.21.10.00.0زیوت االساس

167.00.00.00.0مخلفات التقطیر

0.094.671.9201.1نفثا

202.3178.671.9201.1مجموع المنتجات النفطیة

241.5230.5108.3348.7الصادرات السلعیة

98539.357611.051742.570950.1المجموع
ةالمصدر: مدیریة احصاءات التجار

القیمة (ملیون دوالر)المؤشر 

201757559.1أجمالي الصادرات في عام 

2017215.8الصادرات غیر النفطیة في عام 

201732185.6اجمالي االستیرادات في عام 

25373.5المیزان التجاري

16 
 

 

:الصناعیةاالحصاءات 
فیما بلغ ) 551() مجموعة من المؤشرات الخاصة باإلحصاءات الصناعیة حیت بلغ عدد المنشآت الصناعیة الكبیرة 31(جدول 

9363(2017الصافي لسنة على التوالي  وكمیة الماء ) 27856، 182(والصغیرة عدد المنشآت الصناعیة المتوسطة 
(م و س) ) 94.87(بلغت 2019وكمیة الكھرباء المنتجة لسنة ) 3ملیون م

2017لسنة الصناعیةآت) المنش31(جدول

العددنوع المنشئة 

2017551عدد المنشآت الصناعیة الكبیرة لسنة 

2017182عدد المنشآت الصناعیة المتوسطة  لسنة 

201727856عدد المنشآت الصناعیة الصغیرة لسنة 

9363)3مملیون(2017الماء الصافي المنتج لسنة كمیة 

85,508046(م.و.س)2017كمیة الكھرباء المنتجة لسنة 
المصدر/ مدیریة االحصاء الصناعي

الجاریة وباألسعار) بعض المؤشرات االقتصادیة حیث بلغ الناتج المحلي االجمالي 32تبین المؤشرات الواردة في الجدول (
النمو للناتج ومعدل )3.6-(الثابتة وباألسعارترلیون دینار ومعدل النمو االجمالي للناتج المحلي في القطاع الخاص 225.7

في )6.1(ومتوسط نصیب الفرد من الناتج وباألسعار الجاریة (ملیون دینار) ) 3.8-(2007المحلي باألسعار الثابتة بأساس 
.الى نھایة المؤشرات الواردة الجدول 0.2لسنوي حین بلغ معدل التضخم ا

2017) المؤشرات االقتصادیة لسنة 32جدول (

* تقدیرات أولیة سنویةالمصدر / مدیریات الحسابات القومیة / 

2017أھم المؤشرات االقتصادیة 

225.7دینار)ترلیون (باألسعار الجاریةأجمالي الناتج المحلي

-3.6معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص باألسعار الثابتة

-20073.8للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة بأساس معدل النمو 

6.1دینار)ملیون متوسط نصیب الفرد من الناتج باألسعار الجاریة (

0.2معدل التضخم السنوي % 

25.6دینار)ترلیون (2007مساھمة القطاع الخاص في أجمالي الناتج المحلي باألسعار الثابتة بأساس 

89.065دینار)ترلیون (دین والمقالع باألسعار الجاریة/ لنشاط التعالقیمة المضافة 

39.16دینار)ترلیون (القیمة المضافة لنشاط الحكومة العامة باألسعار الجاریة/ 

5.9دینار)ترلیون (یة باألسعار الجاریة/ القیمة المضافة لنشاط الصناعة التحویل

4.1دینار)ترلیون (القیمة المضافة لنشاط البنوك والتامین باألسعار الجاریة/ 

18.40دینار)ترلیون (القیمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابھ باألسعار الجاریة/ 

13.0دینار)ترلیون (القیمة المضافة لنشاط البناء والتشیید باألسعار الجاریة/ 

23.92دینار)ترلیون (زن باألسعار الجاریة/ القیمة المضافة لنشاط النقل والمواصالت والخ

35.13دینار)ترلیون (رى باألسعار الجاریة/ القیمة المضافة  لألنشطة األخ
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اللمحة اإلحصائية اخلاصة بالعراق لسنة 2019  
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:اإلحصاءات الزراعیة

حیث قدرة 2017و2016مؤشرات عن مساحات وانتاج المزروعات الشتویة والصیفیة والمحمیة لسنتي  ) 33تضمن جدول (
) الف  6036(والتي قدرة 2016) الف دونم مقارنة بالمساحة الكلیة لسنة 6435(2017ةالكلیة للمزروعات لسنةالمساح
والذي 2017ان ھناك انخفاض في كمیة االنتاج لسنة اال 2017لسنة وعلى الرغم من زیادة المساحة الكلیة المزروعةدونم 
.) الف طن6181والذي بلغ (2016مقارنة بكمیة االنتاج لسنة ) الف طن 5877بلغ (

                      )2017-2016لسنتي (مساحة وانتاج المحاصیل الرئیسیة والثانویة ) 33(جدول 

20162017البیان

     المساحة المزروعة
دونم )الف (

المساحة المزروعة الف طن)                             االنتاج (
دونم )الف (

طن)الف االنتاج (

4983436153034060المزروعات الشتویة

972147710511479المزروعات الصیفیة

8134381338المزروعات المحمیة

6036618164355877الجملة العمومیة
2م2500*الدونم / اء الزراعيالمصدر / مدیریة االحص

-2015(الحنطة والشعیر والشلب) للسنوات من (نالحظ اختالف اجمالي المساحة المزروعة من المحاصیل الرئیسة من الحبوب
الواحد  خالل السنوات مالدونغلة في واضح تم تسجیل تباینكذلك) من ما ادى الى اختالف كمیة االنتاج لنفس الفترة 2018

.)34الواردة في جدول (

)2018-2015) انتاج الحبوب للسنوات من (34جدول (

ة االحصاء الزراعيیالمصدر/ مدیر

الف المساحة المزروعة (إجماليالمحصولالسنة
دونم)

متوسطة غلة للدونم (كغم 
/دونم)

طن)الف اإلنتاج (

2015
4147637.92645الحنطة

1003328.7330الشعیر

110.4988.9109.2الشلب

2016
3697.2825.73053الحنطة

1062470.2499.2الشعیر

154.21175.5181.3الشلب

2017
4216705.52974.1الحنطة

820.5369.4303.1الشعیر

222.11197.0265.9الشلب

2018
3154690.52178الحنطة

601.2317.1191الشعیر

21.7838.418.2الشلب
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حیث نالحظ ارتفاع في كمیة االنتاج خالل تلك السنوات لدور ) 2018-2015كمیة انتاج التمور للسنوات ( )35یشیر الجدول (
.ھ من دور اقتصادي ھام  في العراقاشجار النخیل لما ل

)2018-2015(التمور للسنواتانتاج )35(جدول

ية االحصاء الزراعیالمصدر/ مدیر

:إحصاءات االرقام القیاسیة 
قسم االھلیة في االعدادیةوھلیة%) نتیجة الرتفاع الكلیات اال0.2في الرقم القیاسي العام (2017بلغ معدل التغیر السنوي لسنة 

%) بسبب ارتفاع 2.5ھ قسم السكن حیث بلغ معدل التغیر السنوي (یویل%)19.9التعلیم حیث بلغ معدل التغیر السنوي (
%) بسبب انخفاض في عدد 4.8قسم الترفیھ والثقافة حیث بلغ معدل التغیر السنوي (في االیجارات السكنیة وھناك انخفاض 

للموسم الشتوي .السیاحیة الرحالت 
ام تصنیف ومعدالت التغیر السنویةاقساالرقام القیاسیة / ) 36(جدول 

القسمالرمز
المعدل السنوي 

2015
المعدل السنوي 

2016
المعدل السنوي 

2017
معدالت التغیــر 

الســـــنویة%

104.0104.1104.30.2الرقم القیاسي العام00

2.1-101.699.197.0االغذیة والمشروبات غیر الكحولیة01

111.0119.4121.51.8التبغ02

101.5103.1103.10.0المالبس واالحذیة03

113.2114.1116.92.5السكن ، المیاه ، الكھرباء، الغاز04

1.8-100.5100.598.7التجھیزات والمعدات المنزلیة والصیانة05

112.7116.0117.21.0الصحة06

94.795.095.00.0النقل07

1.1-107.6114.1112.9االتصال08

4.5-94.990.786.6الترفیھ والثقافة09

102.7106.7127.919.9التعلیم10

0.3-106.2111.9111.6المطاعم والفنادق11

100.4101.6103.11.5السلع والخدمات المتنوعة12

     مدیریة االرقام القیاسیةالمصدر :

طن)الف اإلنتاج (السنة

2015602.3

2016615.2

2017618.8

2018646.2
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